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I. Gevær, Rekvisitter og Ammunition.^

A. Geværet,**)

hvis Kaliber er 8 mm, har Cvlinderlaas og fast Magasin under

Laasestolen. Det bestaar af følgende Hoveddele:

1. Piben,

2. Overrøret,

3. Laasestolen,

4. Laasen,

5. Magasinet,

6. Skæftet og

7. Beslagene; — til Geværet hører endvidere

8. Knivbajonetten.

Med og ilden Bajonet vejer det henholdsvis 4,5 og 4,25 kg.

og er henholdsvis 159 og 133 cm langt.

o*°
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1. Piben

er af Staal og er 84 cm lang.

Ved Piben mærkes:

Løbet, som har 3 Riffelgange (0,i5 mm dybe og med en

Stigning paa 30 cm) og bagtil

Kamret,

Udsnit til Udtrækkeren,

Skruegænger til Laasestolen og til Overrørets bageste For-

stærkning,

-« *) Enkeltheder, som staar i [], findes kun ved Geværer, som er fremstillede

før 1910 (Fabrikationsnumrene 1—65,999).

**) Udtrykkene forrest, bagest, højre, venstre o. s. v. skal henføres til Geværet

i Anslag.
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Indskruningsmærker for Overrør og Laasestol,

en lille Udskæring i venstre Side af Kamrets bageste Del,

som forebygger, at en Patron, der kommer fra Magasinet, støder

mod Pibens Bagende.

2. Overrøret

omslutter Piben.

Ved Overrøret mærkes:

Forreste Forstærkning
,
som er loddet og nittet fast paa

Overrøret; den har et Leje til Piben, en Bajonetstolpe og en

Sigtekornsforstærkning, som Sigtekornets Fod skydes ind i; baade

Sigtekornsfoden og Sigtekornsforstærkningen har et Indskyd-

ningsmærke,*)

Bageste Forstærkning
,
som er loddet fast paa Overrøret;

den er skruet om Piben og har forneden et Skruehul til en

Børtap, som gaar ned i et Hul i Forskæftet og hindrer Overrøret

i at dreje sig, samt bagtil foroven et Indskruningsmærke
,

Viseret, som er et Galgeviser og bestaar af:

Viserfoden med Hængselsøjer og 2 Skruehuller til

Viserskruerne,

Viserfjedren, som fastholdes af forreste Viserskrue,

Galgen med Hængselsøje og Stift, fast Kærvstykke,

svarende til 250 m Skudvidde, Hakskala, Stoppeskrue, Ind-

deling paa Bagsiden fra 400 til 1800 m og halvrund Kærv
foroven, svarende til 2000 m og

Skyderen, som har Kærv, Bage, der griber ind i

Viserets Hakskala, Hagestift, Hagefjeder og Hagefjedertap.

[En Sidekærv til højre paa Skyderen benyttedes tidligere

sammen med Sidesigtekornet og en Inddeling paa Galgens

Forside.]

Anm. Viserlinien er 712 mm lang. Nederste Kærvs Bredde foroven er 2, 6 mm,
Kærvens lodrette Dybde 1, 4 mm og Bredden af Sigtekornets Ryg bag-

til foroven 1, 2 mm. Sigtekornets bageste Flade har i en Højde af

4 mm under Overkanten et vandret Tværmaal af 8, 4 mm.
Der findes 6 Sigtekorn af forskellig Højde med Numrene 0—5;

Nr. 0 er lavest (Højde over Kærnelinien 21, 35 mm); derefter vokser

Højden for hvert Nummer med 0, 7 mm.

*) Hvis Sigtekornet flyttes eller ombyttes, skal der slaas nyt Indskydnings-

mærke enten i Sigtekornsfoden alene eller baade i denne og Sigtekorns-

forstærkningen, i sidste Tilfælde paa højre Side af Kornet. Ældre Mærker
paa Kornets Fod slettes eller overstreges.
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3. Laasestolen

har fortil Skruehul til Piben og bagtil et i Kolbehalsen nedlagt Blad.

Ved Laasestolen mærkes:

Rende til Hanens Styreflig med Hul til Stangsnablen,

Leje til Bundstykkets Haandtag,

Skrueflade
,
mod hvilken Haandtaget glider,

Udsnit til Bundstykkets Stoppekrave,

Udsnit foroven til Udtrækkeren og Bundstykkets Styreskinne,

Skrueflade, mod hvilken Styreskinnens Bagflade glider,

Rende til Udkasteren med Hul til Udkasterens Tap,

Længderende, hvori Stoppeknasten glider, naar Bundstykket

føres tilbage og frem, og hvori Styreskinnen hviler, naar Laasen

er lukket,

Fordybning med Skrueflade til Bundstykkets Stoppeknast,

Udsnit til Udtrækkerhagen,

Fremspring

,

under hvilket Udtrækkerfjedren glider ind,

Aabning til Patronerne fra Magasinet,

Hul til Afspærringen,

Forstærkning med Skruehul til Skæfteskruen,

Skruehuller til Aftrækkerblikskruerne, Kapselskruerne og

Sikringens Gaffelstykkeskrue,

Leje og Udsnit til Magasinet,

Leje til Stangen og Hidler til Stangstiften,

Indskruningsmærke for Piben.

4. Laasen

bestaar af:

Bundstykket,

Planen med Slagbolt,

Slaghovedet,

Slagfjedren,

Udtrækkeren med Udtrækkerfjeder, Udtrækkerrør og

Udtrækkerskrue,

Udkasteren,

Stangen med Stangfjeder og Stangstift samt

Aftrækkeren med Aftrækkerstift.

Til Laasen hører endvidere Sikringen.

Ved Bundstykket mærkes: Udboring til Udtrækkerrør,

Slagfjeder, Slagbolt og Slaghoved, Udfræsning til Patronens Bund
med Hid til Slagstiften, skraa Rende til Udkasteren, Stoppeknast,

Udstrømningsaabning for Krudtgas i Tilfælde af Fænghættebrud,

Styreskinne med Leje til Udtrækkeren, Stoppekrave, Haandtag
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med Arm og Knop, Styrero og Udsnit med Skrueflade til den

forreste Del af Hanens Styreflig.

Hanen har en fortil skruedannet Styreflig med Spændro

[og Sikkerhedsro]
,
en Krop og et [netfilet] Greb. Kroppen, som

har Hul til Hanestiften, er gennemboret paa langs for

Slagbolten, som holdes fast i Hanen af Hanestiften og

fortil omfattes af

Slaghovedet, som ender i en Slagstift.

Slagfjedren*) er en Skruefjeder, som har 29 Vindinger, og

som fortil trykker mod Slaghovedet, bagtil mod Udtrækkerrøret.

Udtrækkeren har fortil en Hage, som griber ned over

Patronens Krave, naar Laasen er lukket, Leje til Udtrækkér-

fjedren og Hul til dennes Tap, Leje til Styreskinnen og Hul til

Udtrækkerskruen, som er kørnet, saa at den ikke kan dreje sig,

og som fastholder Udtrækkeren til Udtrækkerrøret.

Udtrækkerfjedren bidrager til at trykke Udtrækkerens Hage
ned over Patronens Krave. Den har en Tap, ved hvilken den

fastholdes til Udtrækkeren.

Udtrækkerrøret har Stoppeknast med Udsnit til Udtræk-

keren og Hul og Skruehul til Udtrækkerskruen, Hul til Slagbolt

og Hane, Udsnit til Hanens Styreflig og 2 riflede Flader til

Anlæg for Fingrene.

Udkasteren er en Fjeder med en Tap, som træder ned i

Hullet i Udkasten-enden.

Stangen gaar med Stangsnablen op gennem Hullet i Laase-

stolens Blad. [Stangsnablen har et bagudvendende Fremspring

,

som kan gribe ind i Hanens Sikkerhedsro]. I Stangen findes

Huller til Stangstiften og Aftrækkerstiften, Udsnit til Aftrækkeren

og Leje til

Stangfjedren, som støtter mod Laasestolens Underside med
sin forreste Del.

Aftrækkeren, som er fæstet til Stangen ved Hjælp af

Aftrækkerstiften, har et Greb og en Trykarm med to Trykpunkter,

der støtter mod Undersiden af Laasestolens Blad, naar Grebet

føres tilbage.

Sikringen bestaar af:

Gaffelstykket, som er anbragt i en Udskæring i

Mellemskæftet og fæstet til højre Side af Laasestolens

Blad ved Gaffelstykkeskruen, som gaar gennem dets Stamme;

*) Sammentrykket til en Længde af 55 mm bærer Slagfjedren 6, 5 kg og til

Længden 86 mm (fuldstændig Sammentrykning) S, 5 kg.



dets højre Gren har for oven to Roer for Sikringsfjedren,

hvoraf den forreste svarer til »Sikring«, den bageste til

»Skudstilling«,

Sikringsarmen, der drejer sig om Sikringsstiften

mellem Gaffelstykkets Grene. Den øverste Del af Armen
har en Sikringshage, der, naar Geværet er sikret, fastholder

Bundstykkets Haandtag, saa at dette ikke kan drejes op;

samtidig hermed trykker en Forstærkning paa den nederste

Del af Armen mod Stangens Underside og forhindrer

derved denne i at kunne fjærnes fra Hanens Spændro. I

højre Side af Armen findes en Udskæring til

Sikringsfjedren, som er en flad Fjeder, der er nedlagt

i Armens Udskæring og fastholdes ved Sikringsfjederskruen.

Foroven har Fjedren et riflet Greb og en Knast, der griber

ind i Gaffelstykkets Roer.

5. Magasinet

kan rumne 5 Patroner og bestaar af:

Rammen,
Kapslen,

Laaget,

Patronføreren med Fjeder,

Klinken og

Knappen.

Til Magasinet hører endvidere Afspærringen.

Kapslen er fastnittet til Rammen, som har Kuller til

Kapselskruerne og Laagskruen, Stoppeknast for Laaget, Udsnit og

Fremspring for Patronførerens Hæl og Udsnit til Klinken.

Laaget har Hul og Skruehul til Laagskruen, Udsnit til

Patronførerens Hæl, Tap til Patronføreren, Hul til Klinkeskruen

og Udsnit til Patronførerfj
edrens Knast, Knappens Stilk og Klinken.

Patronføreren har Hul til Tappen og deles i Hæl, Arm
og Hoved. Gennem Hovedet gaar en Stift, som fastholder

Patronførerens Klap, i hvilken der er et Udsnit til Hovedet.

Patronførerfjedren har en Knast, som er forsænket i

Laaget, og en Vinkelarm, der virker mod Patronførerens Arm.

Klinken har Skruehul til Klinkeskruen og en Tap
,
som gaar

gennem Øjet paa Knappens Stilk. Paa venstre Side har Knappen
en netfilet Flade.

Afspærringen sidder i Hullet i Laasestolens venstre Side

og bestaar af et riflet Greb og en Stilk, som er spaltet og gjort

fjedrende, og hvis ene Flig er staaret bort.
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6.

Skæftet

er af Valnøddetræ og deles i:

Forskæftet med Piberende, Leje til Ringene, Udsnit til

Ringfjedren med Hul til dennes Tap og Huller til Rørtappen

og Skæfteskruen,

Mellemskæftet, med Udsnit til Laasestolen, Stangen, Aftræk-

keren, Aftrækkerblikket, Sikringen og Magasinet og Huller til

Aftrækkerblikskruerne, samt

Bagskæftet, som deles i Kolbehalsen og Kolben; Kolben

har Udsnit til Rembøjlefoden, Skruehuller til Rembøjlefodskruerne,

Udboring og Skruehul til Nummerskruen, Udsnit til Kolbekappen

og Skruehuller til Kolbekappeskruerne.

7.

Beslagene

er følgende:

Forreste Ping
,
som holdes paa Plads af en Ringstift

gennem Skæftet [og paa hvis højre Side Sidesigtekornet er skruet

ind]
;
paa Ringens Underside findes en Koblingsring

,

som holdes

fast af en Ringskrue
,

Bageste Ring
,
som holdes paa sin Plads af en Ringfjeder

med Tap og bærer forreste Rembøjle med Rembøjlestift,

Skæfteskruen med Muffe,

Aftrækkerblikket med Haandbøjle, Udsnit til Aftrækkeren

og Hidler til Aftrækkerblikskruerne,

Rembøjlefoden med bageste Rembøjle og Rembøjlestift samt

Huller til Rembøjlefodskruerne,

Nummerskruen og

Kolbekappen med Huller til Kolbekappeskruerne.

8.

Knivbajonetten

bestaar af Klingen, Fæstet og Skeden.

Klingen, som er af Staal, har Spids, Æg og 2 Hulslibninger .

Den gaar i et med Fæstet, som er belagt med presset Læder

eller Valnøddetræ, og i hvilket der findes en Rende til Bajonet-

stolpen, samt Nøgle med Knap, Fjeder og Skrue. Paa Overgangen

mellem Klinge og Fæste findes en Knast.

Skeden er af Læder og har Dupsko og Mundstykke. Mund-

stykket har en Øsken og en Fjederklinke, som fastholdes af en

Skrue i et paaloddet« Hylster; Klinken griber over Knasten og

holder derved Bajonetten fast i Skeden.

Anni. Paa Nummerskruen staar Bataillonens Mærke og Geværets Løbenum-
mer inden for Bataillonen; samme Mærke har Knivbajonettens Fæste

og Skedens Dupsko.
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Paa Piben, Overrøret, Laasestolen, Bundstykket, Skæftet og Kniv-

bajonetten staar Geværets Fabrikationsnummer; paa Udtrækken-øret,

Hanen, Slaghovedet, Magasinkapslen, Laaget og Patronføreren staar

de 3 sidste Cifre af Fabrikationsnumret.

Laasedelenes Numre, med Undtagelse af Bundstykkets, vender

ved det samlede Gevær til venstre.

B. Rekvisitterne
er følgende:

Geværremmen af Læder med Metalhage og Metalknap,

Mundingshætten af Messing med Skruefjeder, Skrue og

Metalbøsning,

Viskesnoren med Øjer og 2 Metalhaandtag

,

Skruenøglen af Staal med 2 Blade, det ene med Udsnit, samt

Metalolieflasken med Skruelaag ,

Særlige Rekvisitter er:

Messingviskestokken med Bryst
,

Underlagsskive og Møtrik

af
. Messing samt Skaft med Staalskive og Ring,

Kammerviskeren med Bryst, Underlagsskive af Messing

samt Skaft med Ring og Stift,

Slidhætten og

Skruetrækkeren med Skaft.

C. Ammunitionen
bestaar af:

1. Skarpe Patroner,

2. Løse Patroner,

3. Blinde Patroner,

4. Vægtpatroner og

5. Salonpatroner.

1. Den skarpe Patron,

der er 76 mm lang og vejer 29,2 g, bestaar af Patronhylstret med
Fænghætte, Ladningen og Projektilet. Den benævnes »8 mm Pa-

tron 1908«.

Patronhylstret, som er af Messing, er flaskeformet, og midt

i Hylsterbunden er det forsynet med et Fænghætteleje, hvorfra

der fører to Ildkanaler ind til
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Ladningen, der bestaar af ca. 3
,20 g røgfrit Bladkrudt, hvis

Betegnelse er B4 1,7/0,30 Ci*).

Projektilet bestaar af en Kærne af rent Bly, der er om-

sluttet af en Staalkappe, som udvendig og indvendig er beklædt

med et tyndt Lag Kobbernikkel. Projektilets Forpart er spids,

medens Bagparten er cylindrisk med en Diameter paa 8,23 mm

;

det vejer 12,7 g, og dets Længde er 81,5 mm.
Patronerne pakkes og føres i Patronholdere af tyndt Messing-

blik; i hver Holder findes Rum til 10 Patroner, der indsættes

ved Siden af hinanden, saa at Patronkraven og noget af Hylstret

rager op af Holderen; 3 pakkede Holdere samles i 1 Bundt, som
holdes sammen af et tredelt Papstykke og et Bændel. Paa

Papstykket er Patroneringsdagen angivet. 24 Bundter (720 Pa-

troner) samles (ved Brug i Fredstid) i en Patronkasse. Kassen

er udforet med Pakpapir, der lægges sammen over Bundterne;

over Samlingen klæbes en Papirstrimmel paatrykt »Laboratorie-

værkstedet«. Paa Kassens Laag klæbes en Seddel med Oplysning

om Indholdet samt om Ladningsvægt, Krudtsort, Hylstrenes Art,

(nye eller rekonstruerede) og Patroneringsdag. Kassen er blaa

med en vandret, rundtgaaende
,
rødbrun Stribe.

Med 8 mm Patron 1908 opnaas ved et Maksimumstryk paa

2600 Atmosfærer en Begyndelseshastighed (v25) af 750 m. Den
raserende Bane er for staaende Mand (1,75 m) 656 m og for

knælende Mand (l,oo m) 586 m.

Projektilet gennembryder-.

6 mm haard Staalplade paa 125 m
8 mm blød Staalplade — 700 m
1

/2 Stens Mur — 100—200 m
1 — — ved et Par Skud

paa samme Sted paa 100—200 m.

Projektilets Indtrængelse i Jord, Træ og lignende, ikke

modstandskraftige Maal har følgende omtrentlige Værdier:

i løst opkastet Jord 0,90 m
i faststampet Jord 0,65 m
i Mosejord 1,50 m
i løst opkastet Sne 2,oo m
i Fyrretræ paa langs 1,50 m
i Fyrretræ paa tværs 1,00 m.

*) B betyder Bladkrudt, 1,7 og 0, 30 henholdsvis det kvadratiske Blads Side og

dets Tykkelse i mm. C angiver, at Krudtet er behandlet med Centralit.



11

Anni. Af den tidligere fremstillede skarpe Ammunition findes endnu en

Beholdning.

Patronen, der er 76 mm lang, vejer 30, 5 g.

Patronhylstret, der er af Messing, afviger kun fra Hylstret til 8 mm
Patron 1908 ved, at dets indvendige Diameter fortil i Hylsterhalsen er 0,02 mm
mindre, hvorved Godstykkelsen hiiver 0, 01 mm større ved den ældre Patron

end ved 8 mm Patron 1908.

Ladningen bestaar af ca 2,5 g røgfrit Krudt.

Projektilet beslaar af en Kærne af haardt Bly, som er omgivet af en

Kappe af Kobbernikkel. Forparten er afrundet, medens Bagparten er cylindrisk

med en Diameter paa 8, 21 mm. Længden er 30 mm, Vægten 14, 7 g. Begyn-

delseshastigheden (v25) er 600 m.

Til særligt Brug findes en Beholdning skarpe Patroner med røggivende

Krudt. Patronen er som den sidst beskrevne Patron med røgfrit Krudt; Krudt-

ladningen bestaar af ca. 4 ;1 g sort Krudt (N.G.K.)

Pakningen, Mærkningen og Føringen er ved de to sidstnævnte Patroner

ganske som ved 8 mm Patron 1908.

2.

Den løse Patrons

ydre Dimensioner er som den skarpes. Ladningen bestaar af ca.

0,8 g røgfrit Krudt (R. F. X.). Projektilet er et hult, parafineret

Træprojektil, der splintres tæt foran Geværmundingen.

Patronerne, der føres i røde Holdere, har rød Bund og

rødt Projektil.

Ved Pakningen bundtes Holderne ikke sammen; men 90

Holdere (å 10 Patroner) samles i en rødbrun Patronkasse med en

vandret, rundtgaaende
,

lyseblaa Stribe. Kassen er udvendig for-

synet med en Seddel med Oplysning om Indholdet. Til For-

sendelse anvendes dog ogsaa Pakkasser af forskellig Art og

Størrelse.

3.

Den blinde Patron,

der benyttes ved Øvelserne, har samme ydre Dimensioner som
den skarpe, men Hylstret er udvendig kendetegnet ved 3 rundt-

gaaende Riller. Hylstret indeholder ingen Ladning, og Fæng-

hættelejet er tomt; Projektilet er et massivt, ufarvet Træprojektil.

Patronerne føres i ufarvede Patronholdere paa samme Maade som
de skarpe Patroner.

4.

Vægtpatronen

er en blind Patron med kobberklædt Projektil. I Hylstret er

der fyldt saa meget Jerntraad, at Patronen faar samme Vægt
som den skarpe.

Patronen anvendes til Prøve af Geværmekanismer efter

udførte Istandsættelser, til Pakningsforsøg o. 1.
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(De ældre blinde Patroner og de ældre Vægtpatroner er

ikke forsynede med de 3 rundtgaaende Piller).

5. Salonpatronen

bestaar af et reglementeret Patronhylster med en rundtgaaende

Rille i Halsen, presset Blyprojektil af 5,5 g Vægt, Fænghætte og

Ladning af ca. 0,7 g røggivende Krudt. Patronerne pakkes i

grønne Holdere og i grønmalede Patronkasser, der rummer 900 -

Patroner.

II. Laasens Betjening, Geværets Adskillelse

og Samling.

A. Laasens Betjening.

Efter Skuddet lader man Geværet ved at gøre følgende Greb

:

1. Bundstykkets Haandtag drejes opad, hvilket medfører, at:

a. Bundstykket gaar lidt tilbage, idet Haandtaget glider

paa Laasestolens bageste Skrueflade.

b. Stoppeknasten og Styreskinnen frigøres.

c. Hanen, som hindres i at følge Bundstykkets Drejning

ved, at Styrefligen støtter mod Bunden i Laasestolens

Blad, tvinges noget tilbage, idet Styrefligens Forende

glider paa Skruefladen i Bundstykkets Udsnit og til

sidst griber ind i Styreroen, saa at Hanen ikke kan

gaa frem igen.

d. Udtrækkeren følger Bundstykkets tilbagegaaende

Bevægelse og løsner Hylstret; den kan ikke følge

Bundstykkets Drejning, fordi den tager paa Laase-

stolen og heller ikke Hanens Bevægelse, fordi Ud-

trækkerrørets Stoppeknast ligger an imod Bundstyk-

kets Stoppekrave.

e. Slagfjedren spændes mellem Slaghovedet, som gaar

tilbage med Hanen, og Udtrækkerrøret, som ikke

forandrer Plads i Forhold til Bundstykket.

2. Bundstykket føres tilbage tilligemed de andre Laase-

dele; Udtrækkerhagen tager det tomme Hylster med,

saa at det støder mod Udkasteren og fjærnes.

3. Batronen lægges i Bundstykkelejet.
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4. Bundsfykket føres frem, hvorved Patronen føres ind i

Kamret, og Spændroen paa Hanens Styreflig støder mod
Stangsnablen.

5. Haandtaget drejes ned, hvorved Laasen lukkes helt,

idet Stoppeknasten og Styreskinnen glider paa Laase-

stolens tilsvarende Skrueflader. Hanen holdes tilbage

af Stangsnablen, saa at Slagfjedren spændes helt.

Anm. Naar der lades fra Magasin, falder 8. Greb bort, idet Bund-

stykket fører den forreste Patron fra Magasinet ind i Kamret.

Geværet stilles paa Sikring (»sikres«) ved, at Sikringsfjedren

trykkes til venstre og helt fremad, indtil dens Knast træder ind

i Gaffelstykkets forreste Ro. Sikringsarmens Forstærkning glider

herved ind under Stangen, som nu ikke kan føres ned af Af-

trækkeren, og Hagen griber over Haandtaget, saa at det ikke

kan drejes op.

Geværet stilles paa Skudstilling (»afsikres«) ved, at Sikrings-

fjedren trykkes til venstre og helt tilbage, indtil dens Knast

træder ind i Gaffelstykket bageste Ro, hvorved saavel Stangen

som Haandtaget bliver fri.

B Geværets Adskillelse og Samling.

Geværet adskilles i følgende Orden:

Laasen tages ud og adskilles,

Udkasieren tages ud,

Afspærringen tages ud,

Ringene løftes op over Skæftets Forende og bliver

hængende paa Overrøret,

Skæfteskruen skrues ud,

Aftrækkerblikskruerne skrues ud,

Laasestolen med Pibe, Overrør, Sikring, Magasin og

Aftrækkerblik fjernes fra Skæftet,

Kapselskruerne skrues ud,

Magasinet tages af og adskilles,

Sikringen tages af og adskilles,

Stangstiften tages ud,

Aftrækkerstiften tages ud, hvorved Stangen med Stang-

fjeder og Aftrækkeren frigøres,

Overrøret skrues af Piben.

Følgende Dele adskilles ikke (heller ikke af Bøssemageren):

Overrør og Viser,
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Pibe og Laasestol,

Hane og Slagbolt,

Udtrækker, Udtrækkerrør og Udtrækkerfjeder,

Stang og Stangfjeder,

Patronførerarm og Klap,

Skæfte, Kolbekappe og Rembøjlefod.

Samlingen foregaar i omvendt Orden.

Laasen tages ud og sættes ind paa følgende Maade:

Geværet holdes i venstre Arm med Kolben skraat nedad

til højre. Laasen tages ud ved, at højre Haand fører Bundstykket

tilbage, drejer det til venstre, medens venstre Haands Tommel-

finger løfter Udtrækkeren, og fører Laasen ud af Laasestolen.

Forinden Laasen sættes ind
,
spændes Hanen, og Udtræk-

keren føres ud til højre. Idet Laasen sættes ind, drejes Haand-

taget til højre, Udtrækkeren tvinges ind i sit Udsnit i Laase-

stolen, Laasen føres frem, og Haandtaget drejes til højre, hvorpaa

Hanen nedlades.

Laasen adskilles ved, at venstre Haand griber om Bund-

stykket og Haandtaget, højre Haand fører Hanen tilbage og

drejer den helt til venstre, hvorefter Slaghoved, Slagfjeder og

Udtrækker med Udtrækkerrør og Hane kan tages ud og adskilles.

Laasen samles i omvendt Orden. Naar Hane, Udtrækker

med Udtrækkerrør, Slagfjeder og Slaghoved er samlede, sættes de

ind i Bundstykket, idet Udtrækkeren drejes til højre, og Hanens

Styreflig støttes mod Haandtaget
;

venstre Haand griber om
Haandtaget, højre Haand fører Udtrækkerrøret frem og drejer

dets Stoppeknast hen foran Bundstykkets Stoppekrave, hvorpaa

Hanen spændes.

Udkasteren løftes op af Renden ved, at man trykker under

dens bageste Del samtidig med, at dens forreste Ende understøttes.

Om fornødent bruges Skruenøglens Udsnit til Løftningen.

Sikringen adskilles saaledes: Sikringsstiften slaas ud, Sik-

ringsarmen tages ud, Sikringsfjederskruen skrues ud og Sikrings-

fjedren tages ud. Samlingen sker i omvendt Orden.

Magasinet adskilles saaledes: Laagskruen skrues ud, Laaget

aabnes og tages af, idet Patronføreren samtidig holdes nede i

Laaget med Haanden, Patronføreren løftes op fra Tappen i

Laaget og tages ud. Klinkeskruen skrues ud, Klinke, Knap og

Patronførerfjeder tages ud. Samlingen sker i omvendt Orden.

Afspærringen tages ud ved, at man drejer Grebet opad og

trækker kraftigt i det eller slaar let paa det med et Stykke Træ.

Naar den skal sættes ind, føres først den lange Flig ind; den



15

korte Flig presses op imod den lange, og Afspærringen føres

helt ind med et jævnt Tryk.

Ved Rengøring og Eftersyn maa den menige kun udtage,

adskille, samle og igen indsætte Laasen.

Korporalskabsføreren maa desuden udtage og indsætte

Udkasteren, Magasinlaaget og Patronføreren.

Bøssemageren maa adskille Geværet i saa stor Udstrækning,

som han finder nødvendigt, og som er foreneligt med de foran

anførte Bestemmelser.

En Adskillelse af Pibe og Overrør maa som Regel ikke

foretages, naar det kun drejer sig om at efterse Overrørets ind-

vendige Flade og den dækkede Del af Piben.

A. Naar Geværet er udleveret til Brug.

For at Geværet skal bevare sin Skudsikkerhed uformindsket,

bør Løbet stedse behandles med største Omhu. Geværerne bør

derfor holdes vel indsmurte i Vaselinolie; dette gælder ligeledes

for syges, bortkommanderedes, arresteredes og andres Geværer,

som ikke hensættes paa Vaabenkamret.

Efter Skydning med røgfrit Krudt — løse eller skarpe

Patroner — indsmøres Løbet snarest muligt med Vaselinolie, og

Laasedelene renses samtidig eller snarest efter.

En Gang hver 14. Dag og desuden efter Brug i fugtigt

Vejr eller i stærk Støv skal Geværet renses og indsmøres med
Vaselinolie; Laasedelene adskilles og renses, Magasinet aabnes

og tørres af, og Delene smøres ind igen.

Inden der skydes eller udføres Ladningsgreb med Geværet,

skal Brugeren paase, at der ikke er Jord, Sand eller lignende i

Løbet, Laasen og Magasinet eller paa Ammunitionen.

Anni. Mundingshætten skal altid sidde paa Geværet, naar Øvelserne tillader

det; den holdes ren og fri for Rust, Ir og Støv, saavel indvendig soru

udvendig.

Ved Rengøringen bruges Viskesnor, Træ- eller Messing-

viskestok, Kammervisker, Vaselinolie, Staaltraadsvæv, Blaar uden

Skæver, linnede og uldne Klude, Børster eller Pensler og bløde

Træpinde; i Garnisonen tillige Slidhætte.

III. Og
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Pudsemidlerne skal være fri for Sand, Støv o. 1.

Blaar bruges til Udviskning, Tørring og Indsmøring af

Løbet, (de samme Blaar kan bruges til flere Geværer, naar de

blot er tilstrækkelig gennemtrukne med Olie), linnede Klude til

Aftørring, uldne Klude
,
Børster eller Pensler til Indsmøring af

Geværets ydre Dele, bløde Træpinde til Rensning af Steder, hvor

man ikke kan komme til med Klude alene.

Staaltraadsvæv

,

vel indsmurt i Yaselinolie, kan bruges til

Løsning af Krudtslammen. Det anbringes med Midten i Viske-

snorens Øje, der maa være rigeligt saa langt, som Vævet er

bredt, og hver af dets Ender bøjes om sin Del af Snoren, saa

at det vikles S-formet sammen. Det føres ind fra Kammerenden
og trækkes jævnt og langsomt gennem Løbet 4—5 Gange i hver

Retning, idet man maa undgaa at trække det helt uden for

Mundingen.

Traadvævet udleveres kun til Korporalskabsførerne og maa
kun bruges under deres Vejledning og eget Tilsyn, efter at det

er anbragt paa Viskesnoren af Bøssemageren eller af en Skydelærer.

Skarpe Pudsemidler, Knive og andre Metalgenstande eller

ignende maa ikke bruges ved Geværets Rengøring.

Løs Rust og saakaldte Regnpletter fjernes ved gentagen,

kraftig Gnidning med Oliekluden. Mørkere Pletter, som Rusten

efterlader paa de blanke og brunerede Geværdele, maa ikke

fjernes ved Pudsning.

Regnpletter paa de blanke Geværdele, som ikke kan fjernes

af Mandskabet ved Hjælp af Oliekluden, maa kun fjernes af

Bøssemageren.

Rengøringen af Løbet maa — undtagen efter Brug i fug-

tigt Vejr — ikke ske før der er gaaet mindst 24 Timer, siden

Geværet blev smurt ind efter Skydning.

Under Udtrækningen af Løbet i Garnisonen skal Slidhætten

være anbragt paa Mundingen for at skaane denne; den holdes

fast af en Bøjle og et Spændestykke, der griber bag Bajonet-

stolpen. Slidhætten har en Staalforing, hvis Gennemboring danner

en Forlængelse af Løbet, naar Hætten sidder paa Geværet.

Udtrækningen af Løbet foretages bedst af to Mand og fore-

gaar saaledes:

Bundstykket tages ud, Viskesnoren føres ind i Løbet fra

Mundingen og tages ud af Rillen i Haandtaget, naar dette kom-

mer frem gennem Laasestolen
;
Snoren trækkes saa langt gennem

Løbet, at dens Øje kommer bag Laasestolen, og i Øjet indsættes

en Blaartot, fugtet med Vaselinolie. Geværet fattes nu af den
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ene Mand ved Mundingen, af den anden ved Laasestolen, og

Viskesnoren føres frem og tilbage i Løbet, idet JBlaartotten om
fornødent krænges. Naar Blaarene er gennemtrængt af Krudt-

slam, ombyttes de, idet det stadig paases, at Blaarene føres ind

fra Kammerenden. Saaledes fortsættes, indtil Løbet er frit for

Krudtslam. Derpaa renses Kamret med Kammerviskeren eller

med en Træpind, omviklet med Blaar. Endelig viskes Løbet

omhyggeligt ud med rene, tørre Blaar paa en tør Viskesnor og

smøres sluttelig ind med Olie. Ved Indsmøringen maa Blaarene

danne en saa tyk Prop og være saa gennemtrængte af Olie, at

ikke alene Felterne, men ogsaa Riffelgangene bliver overtrukne

med en Oliehinde.

Det er bedst at anvende een Viskesnor til Rengøring, en

anden til Indsmøring.

Viskesnoren maa ikke trækkes over Kanten af Mundingen

og Laasestolen, men skal føres lige gennem Løbet. Renses Løbet

med Viskestok, maa man paase, at den ikke slider paa Mundingen

eller Kammerenden.

Løbet maa ikke pumpes ud med Vand.

Anm. Efter Skydning med sort Krudt renses Løbet paa samme Maade som
ovenfor beskrevet; Blaarene fugtes dog med Vand i Stedet for med
Vaselinolie og trykkes godt af, før de sættes ind i Viskesnorens Øje.

Under Udviskningen af Løbet kan Geværerne ligge paa et

Bord eller et lignende Underlag, idet Haandbøjlen støtter mod
Underlagets Kant. Det maa da iagttages, at Sigtemidler, Mun-

ding og Skæfte ikke beskadiges.

Ved Indsmøringen skal alle glidende Flader smøres med
Olie for at slides mindre. Andre Metaldele overtrækkes kun

med en ganske tynd Oliehinde og maa aldrig indsmøres saa

stærkt, at Olien flyder i eller paa Geværet.

B. Naar Geværet opbevares paa Vaabenkamret

Naar Geværet efter endt Udlevering inddrages til Vaaben-

kamret, skal det forinden Magasineringen underkastes et nøjagtigt

Eftersyn og en fuldstændig Rengøring med Adskillelse i de en

kelte Dele. Eftersynet foretages i Almindelighed af Bøssemageren,

som faar en Arbejdsstyrke til Hjælp. Ved Eftersynet iagttages

følgende:



18

Overrøret skrues kun af i den Udstrækning, Afdelingen

tinder det nødvendigt, efter at den har ladet nogle Geværer, som
er udtagne i Flæng, undersøge.

Naar Overrør og Pibe skilles ad, efterses begge disse Dele

omhyggeligt. Findes der Eust paa Overrørets indvendige eller

Pibens udvendige Side, maa de paagældende Flader renses grun-

digt og smøres ind med Ferronat.. Overrøret maa herved ikke

spændes i Skruestik. Bøssemageren foretager samtidig mindre

Istandsættelser, især af Laasedelene og Sigtemidlerne. Skæftet

renses fuldstændigt saavel i Piberenden som udvendig; hertil

benyttes en ulden Klud, fugtet med Olie eller Petroleum. Naar

Skæftet er rent, gnides det med en ulden Klud med hurtigtør-

rende Fernis eller Linolie, og henstaar til næste Dag, før det

samles og smøres ind.

Naar Geværet opbevares paa Vaabenkamret, skal dets Jern-

og Staaldele være indsmurt med Vaselinolie eller Ferronat baade

udvendig og indvendig. Naar Ferronatet atter skal fjernes, sker

det bedst ved Hjælp af Petroleum; man kan dog meget godt

skyde med et Vaaben, der er smurt ind i Ferronat.

Mindst een Gang om Aaret foretager Bøssemageren et

Eftersyn af Vaabenkamrets Beholdning af Haandskydevaaben

;

han faar herved en Arbejdsstyrke til Hjælp. Løbene trækkes

igennem, og Ferronatet fjernes fra alle Flader; fornødne Istand-

sættelser foretages, og Vaabnene smøres ind paa ny.






